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Bevezetés

Régóta  vajúdó gyakorlati  probléma,  hogy a  termékek előállításával  foglalkozó rendszerek 
elkülönülnek  a  vevőhöz,  illetve  felhasználóhoz  a  terméket  eljuttató  szállítási 
láncrendszerektől.  Ez  azzal  a  gyakorlati  problémával  jár,  hogy a  terméket  előállítók  nem 
veszik figyelembe, gyakran nem is ismerik, és ebből következően nem is számolnak azzal a 
ténnyel, hogy a logisztika szállítási szakaszában a termékükre milyen külső hatások hatnak. 
Továbbá  azzal  sem  számolnak,  hogy  a  szállító  járművekben  a  termékeikből  összeállított 
rakomány hogyan helyezhető el, és az mennyire használja ki a szállítási kapacitást.

A termékeket a logisztikában történő szállítások, rakodások és tárolások során a csomagolás 
védi meg a külső hatásoktól. Sajátos módon a csomagolási szakma a csomagolástechnikának 
ezzel a részterületével kevéssé foglalkozik, és a gyakorlatban a csomagolástervezési feladat 
főként a fogyasztói csomagolásra koncentrál, amely kizárólag a termék és a csomagolóanyag 
közötti kölcsönhatásokkal, valamint az értékesítés szempontjából fontos reklám és marketing 
elemekkel foglalkozik.

A  fent  említett  csomagolási  szakma  kiterjed  a  fogyasztói  csomagolások  anyagainak  a 
fejlesztésére, a vásárló által könnyen kezelhető és látványos csomagolóeszközök tervezésére, 
a  grafikai  elemekre  és  nyomdatechnikára.  Ugyanakkor  a  geometria  méretek  és  tömegek, 
valamint  az  alak  meghatározásánál  figyelmen  kívül  hagyják,  hogy  ezeket  a  csomagolt 
termékeket  kereskedelemtechnikai  szempontból  gyűjtőcsomagolássá,  rakodástechnikai 
szempontból  egységrakománnyá  és  szállítástechnikai  szempontból  kocsirakománnyá  kell 
„építeni”. Ez a jelenlegi gyakorlat a logisztikai tárolási, rakodási és szállítási alrendszereiben 
napjainkban is igen jelentős volumenű árukárt okoz.

A csomagoláshoz felhasznált anyagok értékes nyersanyagok, amelyek a csomagolási funkció 
megszűnése  után  hulladékká  válnak.  Napjaink  környezettudatos  világában  a  fejlett 
országokban jelentős erőfeszítéseket tesznek a csomagolási hulladék redukálására. Logisztikai 
szempontból nagyon fontos kettős feladat, hogy a csomagolás a logisztika folyamatában védje 
meg  a  becsomagolt  árut  a  környezetből  ható  károsító  tényezőktől  úgy,  hogy  közben  a 
minimálisan szükséges csomagolóanyagot használja fel erre a célra.

Környezeti szempontból hasonlóan fontos, hogy a terméket védő csomagolási rendszerrel a 
szállító  járművek/konténerek  szállítási  kapacitásait  minél  magasabb  szinten  használjuk  ki, 
mivel  ezzel  a  szállítási  igény csökkenthető,  azaz  a  közlekedés  környezetszennyező  hatása 
ezzel redukálható.

Ahhoz, hogy az előzőekben említett célokat teljesíteni tudjuk a csomagolástervezésben olyan 
új  dimenziót  kell  nyitni,  amely  a  logisztikai  szempontok  figyelembevételével  tudja 
megtervezni a teljes csomagolási rendszert. Ehhez a tervezési munkához annak tisztázására 
van szükség, hogy a logisztikában milyen jellegű veszélyeztető hatások lépnek fel, ezeket a 
hatásokat a csomagolandó termék hogyan képes elviselni, és ha ezek a hatások meghaladják a 
termék  teherbíró  képességét,  azt  milyen  csomagolási  rendszer  alkalmazásával  lehet  az 
elviselhető mértékre csökkenteni.

Részben a termékek bonyolultsága, részben a csomagolásban felhasznált anyagok bizonytalan 
karaktere, részben a szállítási láncban előforduló számos véletlen jelenség következtében ez a 
tervezési  feladat  rendkívül  bonyolult.  A  termékeket  a  szállítási  láncban  érő  hatások 
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modellezését  ezért  célszerűen  laboratóriumi  körülmények  között  lehet  elvégezni,  a 
hatásmechanizmust tanulmányozni és a minimálisan elégséges védelmi funkciót megtervezni.

Ezt  felismerve  1979-ben  a  Széchenyi  István  Egyetem  jogelődjénél  olyan  laboratóriumot 
hoztam  létre,  amelyben  modellezni  lehet  a  logisztikában  leggyakrabban  kárt  okozó 
mechanikai  és  klimatikus  igénybevételeket.  Így  mód  nyílt  arra,  hogy  már  a  termékek 
fejlesztésének a fázisában magát a terméket tegyük teherviselőbbé a logisztikai hatásokkal 
szemben,  mely által  csökkenthető  a csomagolóanyag igény,  és a szükséges  párnázásokból 
keletkező csomagolási holttérfogat, mely kihat a szállító járművek kapacitáskihasználására is.

Az  értekezésben  bemutatom,  hogy  a  termékek  klímahatásokkal  kombinált  mechanikai 
érzékenységét  hogyan lehet  mechanikailag korrekt tervezési  eljárássá alakítani,  a jelenlegi 
gyakorlatban alkalmazott pusztán empirikus tervezési eljárásokkal szemben.

A logisztikában a fő védelmi funkciót ellátó gyűjtő- és szállítási csomagolások napjainkban 
jellemzően hullámpapírlemez alapanyag felhasználásával készülnek. A statisztikák szerint az 
ebben  a  kategóriában  felhasznált  csomagolóanyagon  belül  a  hullámpapírlemez  60%-ot 
képvisel. Tervezési szempontból a hullámpapírlemeznek több olyan tulajdonsága van, amely 
a  tervezési  munkát  bonyolulttá  teszi.  A két  legkellemetlenebb  ilyen  tulajdonsága,  hogy a 
levegő nedvességtartamára rendkívül érzékeny. A másik kedvezőtlen tulajdonsága, hogy nem 
határozható  meg a szilárdságtanban ismert  rugalmassági  határa,  hanem a terhelés  hatására 
viszkoelasztikus viselkedésű, és ez a viselkedése is késleltetett formában jelenik meg. Emiatt 
a  tulajdonsága  miatt  is  szintén  gyakoriak  a  szállítmányokban  keletkező  sérülések, 
károsodások. Ugyanakkor az is cél, hogy az indokoltnál erősebb, jobb minőségű értékes papír 
anyagot ne használjunk fel.

Az  értekezésben  az  a  célom,  hogy  dolgozzak  ki  olyan  tervezési  eljárást,  amellyel  a 
hullámpapírlemez alapú csomagolóeszközök mechanikailag pontosan megtervezhetők.

A papíriparban a jelenlegi kutatások arra irányulnak, hogy a csomagolóeszközök teherbírását 
a  hullámpapírlemez  gyártáshoz  felhasznált  alappapírok  szilárdsági  jellemzőiből  határozzák 
meg. Ez érthető törekvés, hiszen a hullámpapírlemez csomagolóeszköz gyártók konkrét vevői 
igény esetén nagyon gyorsan akarnak reagálni és a lehető legolcsóbb árajánlatot adni. Ennek 
alapja az, hogy a lehető legolcsóbb papírfajtákból a lehető legkisebb vastagsággal állítsák elő 
a szükséges teherbírású csomagolóeszközt. A sajnálatosan sok árusérülés azt mutatja, hogy ez 
az irányzat a papíralapanyag tulajdonságai, a hullámpapírlemez-szerkezet bonyolultsága és az 
ebből készült dobozok sajátos anyagtulajdonságai miatt pontatlanok.

A saját laboratóriumi környezetemet felhasználva más úton indulok el ebben a kutatásban. 
Első fázisban azt vizsgálom, hogy a klímakörülmények változtatásával a tartós terhelés esetén 
ezek a csomagolóeszközök milyen mechanikai tulajdonságokat mutatnak, és a viselkedésüket 
tanulmányozva  -  a  tervezés  irányát  megfordítva  -  majd  csak  ezután  vizsgálom,  hogy  az 
alapanyagok változtatása miként befolyásolja a gyakorlatban szükséges teherviselést.
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1. A csomagolás jelentősége a logisztikában

1.1. Általános alapelvek

A  logisztikában  a  csomagolt  termékeket  a  termelés  helyéről  a  felhasználás,  illetve  a 
fogyasztás helyére kell eljuttatni úgy, hogy a becsomagolt termék semmilyen külső- és/vagy 
belső  károsodást  ne  szenvedjen,  a  csomagolási  rendszer  maradjon  annyira  ép,  hogy  az 
értékesítést ne gátolja. Ahhoz, hogy a csomagolási rendszert, illetve annak védelmi funkcióját 
pontosan tervezni tudjuk a következőket kell ismernünk:

• A kibocsátóhely és a fogadóhely térbeli elhelyezkedése és távolsága;
• Az alkalmazható szállítási lánc közlekedéstechnikai jellemzői (pl.: közlekedési ágak, 

szállító járművek raktér, geometria méretek, teherbírások, stb.);
• A várható különböző külső hatások, melyek a csomagolt terméket, rakományt érik;
• A logisztikába bekerülő terméknek a logisztikában várható külső hatásokkal szembeni 

ellenálló-képessége csomagolás nélkül.

Amennyiben  a  termék  önmagában  jól  tűri  a  logisztikából  származó  külső  hatásokat,  a 
csomagolás védelmi funkciója kismértékű lesz és ennél fogva jelentős csomagolási költség 
megtakarítás  érhető  el.  Amennyiben  a  termék  a  logisztikában  várható  külső  hatásokra 
érzékeny, a csomagolási rendszer védelmi funkciójával szemben magasabb követelményeket 
kell  támasztani,  ami  természetesen  együtt  jár  a  csomagolási  költségek  növekedésével.  Ez 
adott  esetben  oly  mértékig  megnövekedhet,  hogy  egy  adott  termék  adott  logisztikai 
rendszerben az aránytalanul magas védelmi költségek miatt értékesíthetetlenné válik.

A  fenti  gondolatmenet  gyakorlati  alkalmazása  első  látásra  viszonylag  egyszerűnek  tűnik, 
azonban ha a folyamatba jobban belegondolunk, azt találjuk, hogy mindkét felsorolt terület 
számos véletlenszerű jelenséget  tartalmaz.  A termék oldaláról  megközelítve ez azt  jelenti, 
hogy például  számtalan  lehetséges  irányból  véletlenszerű  nagyságú  és  irányú  ütést  okozó 
erőhatások  hathatnak.  Ezek  hatásideje  véletlenszerű  időtartamú,  melynek  következtében  a 
legkülönbözőbb  energia  átadások  történhetnek.  A  termék  szempontjából  egyáltalán  nem 
mindegy, hogy annak egyes belső elemeire ezek hogyan adódnak át és adott esetben milyen 
károsodást  okozhatnak.  Ehhez  hasonlóan  bármilyen  külső  hatás  ugyanilyen  véletlenszerű 
károsodást okozhat a terméken, vagy annak egyes komponensein. Nagyon sok ható tényező 
nem a hatással magával, hanem a hatás időbeli folyamatával, intenzitásának megváltozásával 
okozhat  károkat.  Ha  arra  gondolunk,  hogy  egy  terméket  mely  évszakban,  milyen 
klímazónákon  keresztül  haladva  juttathatunk  el  a  célállomásig,  akkor  az  évszaktól, 
napszaktól,  az  aktuális  időjárási  körülményektől  függően  a  legkülönbözőbb  kombinációjú 
klimatikus hatások érhetik. Hogy ezek közül melyik folyamatváltozat károsítja a terméket, azt 
csak számtalan vizsgálat tudja meghatározni.

Ugyanez  a  helyzet  a  logisztikából  érkező  külső  hatásokkal  kapcsolatban  is.  Igénybevétel 
szempontjából ugyanis egyáltalán nem mindegy, hogy milyen közlekedési ág kombinációját 
használjuk.  Nem  mindegy,  hogy  ezen  belül  aktuálisan  milyen  járműtípus  kerülhet 
alkalmazásra, a konkrét járműnek milyen a műszaki állapota és ebből következően milyen 
futási jellemzőkkel kell számolnunk, milyen a mindenkori pálya állapota, mennyire függ a 
jármű futása a kezelő személyzet begyakorlottságától, és adott konkrét esetben éppen milyen 
kezelőszeméllyel kell számolnunk. Hasonlóképpen számtalan változat lehetséges, hogy egy 
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adott rakomány milyen komponensekből adódik össze, ezek egymást képesek-e támasztani, 
vagy pedig a rakomány számos, különböző geometriai méretű, tömegű és alakú elemből áll. 
Fontos  befolyásoló  tényező  a  termék  tömegeloszlása  is.  A  mai  termelési  és  elosztási 
logisztikában  a  csomagolási  rendszereknek,  ill.  azok  hatékony  megtervezésének,  a 
csomagolóanyagok megválasztásának a termék értékesítése szempontjából döntő jelentősége 
van.

Logisztikai szempontból a csomagolási rendszer a következő alrendszerekből áll [1]:
• termék
• fogyasztói csomagolás
• gyűjtő csomagolás
• szállítási csomagolás és / vagy egységrakomány képzés
• rakományképzés a járművek rakterében ill. szállító konténerben
• rakományrögzítés

A  csomagolási  rendszert  azért  kell  egységben  kezelnünk,  mivel  valamennyi  fenti 
alrendszernek  számos  strukturális  változata  lehetséges.  Így  a  feladat  az,  hogy  műszaki-
gazdasági  szempontból  a  teljes  rendszer  költségminimuma  elérhető,  vagy  legalábbis 
megközelíthető legyen.

A csomagolási rendszer főbb funkciói a következők [2]:
• a terméket óvják meg a logisztikában fellépő környezeti hatásoktól
• szükség  esetén  a  környezetet  óvja  meg  a  logisztikában  továbbított  és  „veszélyes” 

terméktől, árutól
• a csomagolási rendszer minél kisebb tömegű és terjedelmű legyen úgy, hogy térfogata 

a  lehető  legkisebb  mértékben  haladja  meg  a  termék  térfogatát,  ezáltal  a  szállító 
eszközök  ill.  raktárak  kapacitását  minél  jobban  kihasználhassuk,  ezzel  egyúttal  a 
logisztikai költségek csökkenésének irányába is hassunk

• a csomagolási rendszer, miután funkcióját teljesítette, könnyen eltávolítható legyen és 
a  csomagoláshoz  felhasznált  anyagok  lehetőleg  újra  feldolgozhatók,  ill.  minden 
különösebb műszaki feltétel nélkül megsemmisíthetők legyenek.

Természetesen a fenti felsoroláson kívül a csomagolások klasszikus funkcióit is el kell látnia 
(pl. a vásárló tájékoztatása, a felhasználás elősegítése stb.).

Sok  termék  esetén  gyakorlatilag  a  csomagolási  rendszer  távolsággal  arányos  védelmi 
funkciónövekedése  és  az  ebből  származó  csomagolási  költségnövekedés  szabja  meg  az 
értékesítés térbeli határait.

A logisztikai szempontú csomagolástervezésben két irányból kell kiindulnunk [3]:
• a csomagolandó termék érzékenységi fokának meghatározása műszaki korrektséggel, 

a logisztikában fellépő hatásokkal szemben.
• az  adott  termékre  kiválasztott  logisztikai  rendszerben  a  várható  hatások  pontos 

definiálása.

Amennyiben a kiválasztott logisztikai rendszerben a terméket érő hatások nagyobbak, mint 
amit a termék elviselni képes, a kettő különbségét a csomagolási rendszernek kell elviselni. 
Azaz úgy is fogalmazhatunk, hogy a csomagolás védelmi funkcióját  erre az igénybevételi 
fokra kell terveznünk. 
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Természetesen  a  helyzetet  bonyolítja,  hogy  különböző  logisztikai  láncok  esetén 
sztochasztikus  hatásokkal  kell  számolnunk.  Sok a  véletlen  jelenség,  és  így  minden  egyes 
igénybevétel, ill. igénybevételi nagyságrend csak valószínűségi változóval jellemezhető, így a 
tervezőnek kell eldönteni, hogy milyen megbízhatósággal akarja a termékét megvédeni.

1.2. A csomagolt árukat a logisztikában érő hatások

Egészen a  közelmúltig  a  becsomagolt  termékekkel  kapcsolatban  nagyon  kevés  adat  állt  a 
logisztikai csomagolástervező rendelkezésére, így maga a tervezési eljárás is tisztán empirikus 
volt. Napjainkban azonban, ha nem is termékenként, de termelési ágazatonként egyre több 
iparterület határozza meg, hogy a termék milyen környezeti hatásoknak lehet kitéve. Egyelőre 
főként  a  villamos  termékekre  és  a  telekommunikációs  berendezésekre  adnak  meg  olyan 
paramétereket, amelyeket a csomagolatlan és csomagolt terméknek el kell viselnie. Ezek a 
szabványok  abból  indulnak  ki,  hogy a  hatások absztrakt  matematikai,  mechanikai,  fizikai 
paraméterekkel nem írhatók le, ezért nem tervezési alapadatokat adnak meg, hanem a külső 
hatások  lényegét  megragadva  a  késztermékek  mintadarabjain,  ill.  csomagolási  mintákon 
laboratóriumi  teszteket  definiálnak,  amelyekhez  a  környezeti  hatások  szélsőértékeit  adják 
meg. Ezek közül adott esetre ki lehet választani, hogy laboratóriumi körülmények között mely 
hatásokat  hogyan  modellezzünk.  A  kiértékelés  módja  minden  esetben  az,  hogy  a 
csomagolatlan  és  becsomagolt  készülék  szenvedett-e  a  szimulált  igénybevételek  során 
valamiféle sérülést, a készülék működik-e, ill. a külső csomagolást nem érte-e olyan hatás, 
amely a kezelést és értékesítést gátolná. Az igénybevételek laboratóriumi szimulációját két 
tényező is megköveteli:

• A készülékek külső és belső felépítése és annak bonyolultsága nem teszi lehetővé 
a szilárdságtani számításokat, ill. az egyéb klímaváltozásokból származó hatások 
műszakilag korrekt becslését.  Pontos eredményt  csak a laboratóriumi  kísérlettől 
várhatunk.

• Ezeknek  a  vizsgálatoknak  -  ha  azonos  követelményeket  támasztunk  - 
reprodukálhatónak kell lenniük, hogy bármikor megismételhetők és nemzetközileg 
kompatibilisek  legyenek,  hiszen  a  szabvány célja  éppen az,  hogy a  vizsgálatot 
egységesítse  az  összehasonlíthatóság  érdekében,  és  ez  csak  laboratóriumi 
körülmények között teljesíthető.

A villamos készülékekre az IEC állított össze környezet-állósági vizsgálati szabványt, míg a 
telekommunikációs eszközökre az ETSI nevű szervezet készített előírásokat. Mindkét említett 
szabványsorozat egyben EN szabvány is [4].

A fentebb említett szabványok által definiált vizsgálatokat az 1. mellékletben mutatom be. E 
laboratóriumi  vizsgálatok  segítségével  –  iterációs  módszerrel  –  a  csomagolási  rendszerek 
korrekten tervezhetővé válnak.

1.3. A logisztikában fellépő főbb mechanikai és klimatikus hatások felmérése 
különböző szállítási láncokra

A csomagolt  termékeket érő hatások a gyakorlatban igen eltérőek lehetnek.  A csomagolás 
minimalizálásához  az  szükséges,  hogy  az  egyes  szállítási  relációkhoz  és  módozatokhoz 
tartozó hatások szélsőértékeit elviselhető határok között tartsuk.
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Ehhez el  kell  döntenünk, hogy mit  tekintünk normális  igénybevételnek  az egyes  szállítási 
láncokon belül, amelyre nagy valószínűséggel számíthatunk. Ha teljes biztonságra akarnánk 
törekedni,  ahhoz  már  olyan  mértékű  „túlcsomagolásra”  lenne  szükségünk,  amely 
gazdaságtalan, értelmetlen és az esetek döntő többségében kihasználatlan lenne.

Kutatásaim  során  2003.  évtől  kezdődően  mind  a  mai  napig  különböző  cégek  szállítási 
csomagolásaiba  egy  olyan  kompakt  műszerrendszert  helyeztem  be,  amely  a  feladástól  a 
kicsomagolásig a következő adatokat rögzíti az idő függvényében:

- dátum és idő
- hőmérséklet (belső és külső)
- relatív légnedvesség tartalom (belső és külső)
- ütés- és rezgésgyorsulások az idő függvényében

A műszer – amellyel a méréseket végeztem – a következő típusú: Lammerholm-Flening Typ 
Shocklog RB-298. A műszert a csomagolásból kiszedve és megfelelő szoftverrel feldolgozva 
az 1.1. ábrán bemutatott táblázatos kiértékelést kapjuk.

1.1. ábra. Shocklog RB-298 műszerrendszer által felvett adatok kiértékelő 
dokumentuma

A műszer  gyorsulásadójának  rögzítési  pontját  úgy választottam ki,  hogy a  szállító  jármű 
rakfelületének legkedvezőtlenebb pontjára kerüljön. Esetemben ez úgy történt, hogy a jármű 
rakfelületének mozgását jelentős egyszerűsítéssel lineáris időinvariáns dinamikus rendszernek 
tekintettem.  Az időinvariáns lineáris  dinamikai rendszerek másodrendű lineáris  inhomogén 
differenciál  egyenlettel  modellezhetők  [5].  A  vizsgált  koncentrált  paraméterű  dinamikai 
rendszer szabad koordinátáit az:

[ ]T
n txtxtxt ),(),...(),()( 21=x
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n dimenziós oszlopvektorba, és a rendszerre működő gerjesztő hatások koordinátáit a szintén 
n dimenziós

[ ]T
n tgtgtgt ),(),...(),()( 21=g

oszlopvektorba foglaljuk. 

A rendszerben szereplő véges sok tömeg, tehetetlenségi nyomaték, rugómerevség, csillapítási 
tényező, geometriai jellemző a mozgásegyenlet
M – tömegmátrixában
D – csillapítási mátrixában
S – merevségi mátrixában
jelenik  meg.  Így  az  n szabadságfokú  rendszermozgást  leíró  lineáris  inhomogén 
differenciálegyenlet rendszer a következő alakban írható le:

)()()()(
...

tgtxtxtx =++ SDM

A  kezdeti  érték  a  t0 kezdeti  időponthoz  tartozó  előírt  x(t0)=x0  helyzet  –  és  
0x=)( 0

.
tx  
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y  mozgásállapot vektort bevezetve és a mozgásegyenletet deriválva az:
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kifejezés adódik.

A rendszer elemei  az 1.2. ábrán láthatók.  A lineáris  idő invariáns rendszer lehetőségeiből 
adódik, hogy mind idő-, mind frekvenciatartományban a különböző gerjesztő függvényekre 
adott válaszok közelítőleg meghatározhatók.

Az  előzőekből  adódik  az  is,  hogy  a  gyorsulás  szenzorokat  is  tartalmazó  műszerrendszer 
„csomagját”  a  jármű-rakomány rendszer  közös  tömegközéppontjától  a  mindenkori  x,  y,  z 
irány szerinti legtávolabbi pontjába kell elhelyezni.

1.2. ábra. A pálya – jármű – rakomány rendszer sematikus rendszermodellje

A  felmérésem  tartalmaz  közúti,  vasúti,  légi,  tengerhajózási  és  ezek  kombinációjából 
összeállított  szállítási  láncokat,  amelyeken  belül  az  adott  csomag  konténerben  „utazott”, 
illetve egyedi csomagként gyűjtőszállításban lett továbbítva. További – az 1.1. ábrán látható 
rendszer szerint feldolgozott mérési eredményt – az értekezés 2. mellékletében közlök.
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A szállítási károk megelőzésére célszerű, ha az 1.1. ábrán feltárt jellemzőket laboratóriumi 
körülmények között szimuláljuk és közben monitorozzuk egy adott minta egységrakomány 
viselkedését [2].

1.4.A halmazolás befolyása a felmért dinamikai jellemzőkre

Mind a szállítóeszközök, mind a raktári  berendezések belmagasságai igénylik  a csomagolt 
áruk egymásra rakását. Az esetek többségében a rakodólapokon képzett egységrakományokat 
is több rétegben helyezzük egymásra. A gyakorlatban erre általában fel is szoktak készülni, 
azonban két fontos befolyásoló tényezőt figyelmen kívül szoktak hagyni [36]:

 Az ún. gyűjtőszállításnál (posta, expressz áru szállítok, futár cégek, stb. által továbbított 
egyedi  küldeménydarabok)  nagyon  sokféle  egyedi  csomagolt  áru  helyezendő  el, 
amelyeknél a szállító számára a termék–csomagolás rendszer teherbírása nem ismert, és 
ebben az esetben a halmazok képzése a rakodást végző személyzet „megérzésére” van 
bízva. Az esetek döntő többségében a csomagokon sem tüntetik fel a halmazolhatóságra 
utaló adatokat, vagy jelöléseket, legfeljebb a feladáskor a feladó állomás személyzetével 
szóban  közlik,  hogy  mire  célszerű  ügyelni.  Azonban  ezek  a  szállítási  rendszerek 
többszöri átrakást és ennek megfelelően többszöri személyzetváltást is jelentenek, és a 
kezdetben  még  meglévő  kezelési  információ  sem  áramlik  tovább.  Az  ilyen 
rendszerekben általában a nagyobb terjedelmű csomagokat helyezik alulra, és ha úgy 
érzik,  hogy  ez  elég  teherbíró  további  kisebb  csomagokat  helyeznek  rá.  Hogy  ez  a 
gyakorlat  mennyire  helytelen,  azt  a csomagsérülések nagy száma mutatja.  Az a cég, 
amelyik  ilyen  rendszerben  adja  föl  a  csomagolt  áruját,  jól  teszi,  ha  már  a  tervezés 
időszakában  figyelembe  veszi  a  szokásosnál  várhatóan  jóval  erősebb  halmazolási 
igénybevételt.

 Sík  rakodólapos  egységrakományok  esetén  a  gyakorlatban  többé-kevésbé  kalkulálni 
szoktak a halmazterheléssel, azonban figyelmen kívül hagyják, hogy a kritikus terhelési 
keresztmetszet  az  esetek  döntő  többségében  nem  a  legalsó  rakomány  teljes  legalsó 
csomagsorára  esik,  mivel  a  halmazban  fölötte  lévő  rakodólap  lábösszekötői  csak  a 
legszélső és középső csomagsort  terhelik.  Ez azt jelenti,  hogy merevebb csomagolási 
rendszerek  esetén  a  lábösszekötő  által  nem  terhelt  csomagok  a  teherviselésben 
egyáltalán nem vesznek részt. A gyakorlatban a helyzetet tovább szokta rontani, hogy 
sok  csomagolással  a  rakodólap  teljes  felülete  nem  fedhető  le,  és  így  a  terhelő 
lábösszekötő alá is a lábösszekötőnél jóval kisebb csomagfelület kerül, amely a lokális 
terhelést  tovább  növeli.  További  gyengítő  tényező,  hogy  a  halmazolást  végző 
anyagmozgató gépek nem tudják a rakatokat pontosan egymásra helyezni, és itt a helyi 
túlterhelés  mellett  még  stabilitási  problémákkal  is  számolni  kell.  Hasonló  extrém 
igénybevételhez  vezet,  ha  a  terhelő  rakat  rakodólapjának  lábösszekötői  sérültek, 
töröttek, és így a terhet átadó felület radikálisan lecsökken. Szintén gyakran előfordul, 
hogy  pontatlan  csomagelhelyezés  miatt  a  rakodólap  felső  síkja  egyenetlenné  válik, 
ilyenkor  nyilvánvalóan  csak  a  felső  síkot  képező  néhány  –  a  többinél  magasabb  - 
csomag terhelődik.

A  halmazolhatóság  egyik  sajátos  problémája,  hogy  a  terhelés  első  időszakában  látszólag 
hibátlannak tűnő halmazok egyszerre csak megroggyannak, összeomlanak, leborulnak. Ezzel 
a jelenséggel a reológia nevű tudományág foglalkozik [8]. Ez a reológiai vizsgálat azt jelenti, 
hogy  a  csomagolóanyagok  többsége  tartós  terhelés  során  egyszerre  szenved  rugalmas 
alakváltozást,  ún. folyási  alakváltozást  (a terhelés növelése nélküli  deformáció)  és maradó 
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alakváltozást (a terhelés megszüntetése után a terhelt anyag nem nyeri vissza eredeti, terhelés 
előtti  méretét).  A  reológiai  probléma  még  akkor  is  fennáll,  ha  előtte  rövid  időtartamú 
igénybevételi méréseket végzünk. Az ilyen jellegű szilárdságmérés nem pontosan modellezi 
az illető  anyag tartós terhelés  alatti  viselkedését.  Reológiai  szempontból  főként a papír  és 
műanyag  alapú  csomagolószerek  a  legérzékenyebbek.  Továbbá  ezek  tulajdonságait  is 
jelentősen befolyásolja a mindenkori klíma, annak változásai, sőt a változás dinamikája is.

A  halmazterhelés  is  modellezhető  laboratóriumi  körülmények  között.  A  halmazterhelés 
laboratóriumi szimulálását  az 1.3. ábrán látható terhelő berendezéssel végezzük. Példaként 
megemlítjük,  hogy  végeztünk  halmazolhatóság  vizsgálatot  konzerves  üvegekből  képzett 
egységrakományon  is.  Az  egységrakományban  egyes  üvegeket  erőmérő  cellák 
helyettesítenek,  hogy  az  egy  üvegre  jutó  terhelés  is  meghatározható  legyen.  A  terhelés 
időtartama a konkrét feladatnak megfelelően tág határok között változtatható.

1.3. ábra. Halmazterhelés vizsgálat egységrakományon

1.5. A valós rázkódások laboratóriumi megismételhetőségének problémája

A  logisztikában  a  szállítási  folyamatok  közben  a  tartós  rázási  igénybevételek 
elkerülhetetlenek.  A  termék-csomagolás  rendszerekre  ható  rázási  igénybevétel  a  pálya 
egyenetlenségeiből, a járművekben lévő, forgómozgást végző kiegyenlítetlen tömegekből, a 
jármű  rugózási  rendszeréből,  és  a  pályántartás  tulajdonságaiból  együttesen  adódnak.  A 
rakfelületen mérhető lengések sztochasztikus jellegűek, ami azt jelenti, hogy időben mind a 
rezgés  frekvencia-,  mind  az  amplitúdó-összetétele  erősen  ingadozik.  A  rezgések  mind 
vízszintesen,  hossz-  és  keresztirányban,  mind  függőlegesen  fellépnek.  Ezek  mindhárom 
térirányban egyidőben fellépő egyenes vonalú rezgések, valamint a jármű-rakomány rendszer 
tömegközéppontjához  képest  végzett  szöglengések.  A  szöglengések  további  kellemetlen 
tulajdonsága,  hogy  a  tömegközépponttól  távolodva  a  sugárral  arányosan  egyre  nagyobb 
intenzitásúak.  A  lengések  amplitúdója  bizonyos  frekvenciákon  a  nehézségi  gyorsulás 
mértékét  is  meghaladják  [3].  Ez  azzal  jár,  hogy a  rakfelületen  elhelyezett  rakomány  egy 
pillanatra  a  rakfelülettől  elválik,  eközben  a  rakfelület  további  rezgőmozgást  végez,  és  a 
rakomány  a  rakfelületre  visszaeséskor  már  nem  ugyanabba  a  pozícióba  esik  vissza. 
Természetesen a felugrás időtartama alatt, a rakfelület és a rakomány között az elmozdulást 
akadályozó súrlódó erő megszűnik, és ha eközben a jármú ívben halad, fékez, vagy gyorsít, 
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ill., ha a rakfelület nem vízszintes igen jelentős rakományelmozdulások keletkezhetnek, és a 
rakomány a jármű falainak ütközhet.

A különböző járműveken előforduló rezgésviszonyokat megfelelő műszerrendszerekkel mérni 
lehet. Ilyen műszeres méréseket laboratóriumunk már nagy számban végzett, és mára számos 
adat áll rendelkezésre a legkülönbözőbb közlekedési ágakból (lásd 1.3. fejezet).

Laboratóriumunkban a rázó igénybevételt elektrohidraulikusan működő rázóasztalon állítjuk 
elő. A rázóasztal 0 – 100- kHz között, maximum 200 mm amplitúdójú különböző jelalakú 
rezgéseket végez. A sztochasztikus rezgések előállítására külön vezérlőegység szolgál.

A rázóasztali vizsgálatok két jelenség elemzésére alkalmasak:
 Kisebb  csomagegységekből  képzett  egységrakományok  rögzítettségének  vizsgálata, 

hogy azok a rázás és lengések hatására egymáshoz képest hogyan mozdulnak el, ill. ezt 
a rázást tartósan végezve kell-e számolni kifáradás jellegű igénybevétellel.

 Rázó  igénybevétel  hatására  fellép-e  rezonancia  jelenség,  mely  azt  jelenti,  hogy  a 
gerjesztő  rezgés  hatására  akár  a  csomagon,  akár  a  becsomagolt  termék  valamelyik 
elemén  nagyobb  intenzitású  rezgés  keletkezik  a  gerjesztő  rezgésnél.  A  mechanikai 
rezgéseknél  elvileg  a  rezonancia  hatására  végtelen  intenzitású  rezgés  is  felléphet.  A 
gyakorlatban a méréseim szerint ez a növekedés 6-8 szoros. Ez is sokszor már elegendő 
intenzitású ahhoz, hogy pl. háztartási berendezések, szórakoztató elektronikai termékek, 
műszerek  kisgépek  egyes  gépelemeinek  akár  a  törését,  leszakadását  okozzák.  Ez  a 
jelenség azért is nagyon veszélyes, mert a közlekedési gyakorlatban az átadás – átvétel a 
csomagolás  külső  állapota  alapján  történik.  Mivel  a  rezgések  hatására  külső  sérülés 
gyakran  nem  történik,  hanem  csak  maga  a  termék  károsodik,  ebből  a  jelenségből 
fakadóan számtalan jogvita is származhat.

A  járműveken  is  gyakran  halmazolják  a  rakományegységeket.  Ilyen  esetekben  a 
rázóvizsgálatot  a  teljes  rakományhalmazon  kell  elvégezni,  mivel  más  mód  nincs  a  teljes 
halmaz rezgési tulajdonságainak vizsgálatára.

A  rázóasztali  vizsgálatok  arra  is  alkalmasak,  hogy  a  csomagolásokba  beépített  mozgást 
csillapító  párnázó  elemek  csillapítási  karakterisztikáit  meghatározzuk,  ill.  a  szükséges 
csillapítást  megtervezzük  [10].  A  csillapító  anyagok  vastagságának  növelésével  a  rezgési 
amplitúdók csökkenthetők. Azonban egy gyakori tévhitet el kell oszlatni, mégpedig, hogy a 
párnázó anyagok vastagságának változtatásával a rezgés frekvenciája elhangolható. Ez nem 
igaz, és azért kellemetlen, mert ha egy adott frekvencián rezonancia lép fel a becsomagolt 
terméken,  akkor  hiába  változtatjuk  a  párnázás  vastagságát,  a  károsodás  mértéke  nem fog 
változni. A 1.4. ábrán rázóasztali vizsgálat látható a megfelelő műszerrendszerrel együtt.

A különösen  magas  frekvenciájú  (>100Hz)  rázó  igénybevételek  az  ember  számára  szinte 
érezhetetlenek, ugyanakkor jelentős kárt tudnak okozni. Erre vonatkozóan érdekes eset, hogy 
egyes repülőgéptípusokon szállított  és papíriszap tálcákba csomagolt  tojásokon nagymérvű 
töréskár keletkezett, és a vizsgálatokból kiderült, hogy a repülőgép hajtómű alig érzékelhető 
nagy frekvenciás  rezgése  okozta  a  tojáshéj  törését.  A rezgés  a  friss  zöldség  –  gyümölcs 
termékeknél is súlyos nyomási károkat tud okozni, mely a termék korai megromlásához vezet.
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1.4. ábra. Csomagolt termék rázóvizsgálata szélessávú véletlen gerjesztéssel

Amint az 1.4. ábrán látható az 1.3. fejezetben leírt valós rezgőmozgások teljes terjedelmükben 
nem  reprodukálhatók,  hiszen  a  rázóberendezés  csak  függőleges  irányú  rázások 
rezgőmozgások létrehozására  alkalmas.  Vannak vízszintes  rázószimulátorok  is,  de a  valós 
mozgást mindenképpen „szét kell bontani” komponenseire.

A rázkódásokra a gyakorlatban gyakran szuperponálódnak nagy intenzitású egyedi,  „ütés” 
jellegű impulzusok. Ütési, ütközési igénybevételek a logisztika során alapvetően két forrásból 
szoktak  keletkezni.  Függőleges  irányú  ütések  többnyire  a  csomagolt  termékek  leesésekor 
keletkeznek,  de  ilyen  hatást  fejt  ki  az  emelőgépekkel  történő  durva  teherlehelyezés  is. 
Vízszintes ütközések a járművek fékezése, gyorsítása és ívben haladása során következhettek 
be. Vízszintes ütés szempontjából kiemelkedő a hajók kikötésekor a partfalnak való durva 
nekiütközés,  és  vasúti  közlekedés  esetén  a  tolatási  lökés.  Ugyanilyen  durva  igénybevételt 
okoz a szállító konténerek rakodása során a konténer oldalfalak egymásra ütközése.

Az ütési igénybevételekre jellemző, hogy mind az ütések száma, mind azok intenzitása még 
ugyanazon  szállítási  lánc  esetén  is  rendkívül  nagy  eltérést  mutathat.  Sok  esetben  emberi 
tényezőkön múlik, hogy egyáltalán előfordul-e ilyen jelenség (pl. közúti szállítás esetén rossz 
minőségű útszakaszra történő nagy sebességű ráhajtás,  durva fékezés,  vasúti  szállításnál  a 
kocsirendezést végzők gondatlansága, vagy tengerhajózásnál gyakran időjárási viszonyok is 
befolyásolhatják  a  kikötői  pontos  manőverezést).  Ugyanakkor  az  ütközési  igénybevételek 
ismerete nagyon fontos lenne, mivel az ellenük való védekezés mind műszaki megoldásban, 
mind költség ráfordításban igen jelentős [12]. Például az ütési igénybevételek csökkentése a 
párnázó anyag fékútjának növelésével érhető csak el. Nyilvánvaló, hogy a vastagabb párnázás 
egyben  a  csomagolás  külső  geometriai  méreteinek  növekedését  vonja  maga  után,  ami 
szállítástechnikai szempontból holt térnek minősül, és így azonos járműtérfogatba kevesebb 
csomagolt termék kerülhet, és megnövekszik az egy árudarabra jutó szállítási költség.

A vízszintes ütő igénybevételek hatására nemcsak a csomagolt termékek sérülhetnek, hanem 
teljes rakományok is megcsúszhatnak, vagy megbillenhetnek. A járműveken a teljesen szoros 
rakodás a gyakorlatban gyakran nem valósítható meg a rakomány egyenletes tömeg elosztása 
érdekében. Az így keletkező hézagok miatt (pl. fékezés hatására) a rakat tömegközéppont-
magasságától függően vagy megcsúszik, vagy megbillen. Különösen a megbillenő rakatok a 
ferde élszerű ütközések hatására igen súlyos sérüléseket tudnak szenvedni.
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Az  ütési  igénybevételek  hatását  nagymértékben  befolyásolja,  hogy  az  ütés  a  csomag 
valamelyik  teljes  felületét,  valamelyik  élét,  vagy  valamelyik  sarkát  éri.  Elvileg 
legkedvezőtlenebb  a  teljes  lapra  történő  esés,  mivel  általában  ezekben  az  irányokban 
legkisebb a párnázási fékút. A gyakorlatban nagyon sok függ a becsomagolt termék alakjától, 
annak műszaki jellemzőitől és a különböző helyeken való terhelhetőségétől.

Laboratóriumunkban a vízszintes ütési igénybevételeket lejtőpályás ütköztető berendezésen, 
illetve  a  függőleges  ütéseket  ejtőberendezésen  szimuláljuk.  Az  ejtőberendezések  nagy 
hátránya,  hogy az  elengedés  után a  nem szimmetrikus  tömegeloszlású  termék-csomagolás 
rendszerek esés közben elfordulhatnak, és a felütközés nem a kívánt lapra, élre, ill. csúcsra 
következik be. Emiatt kényes esetekben a 1.5. ábrán látható lejtőpályás ütköztető berendezést 
használjuk, mivel a berendezés ütköző kocsiján a vizsgálandó alany jól pozícionálható.

A  termékek  ütési  érzékenységét  ütőasztalon  vizsgáljuk.  Az  ütőasztalon  az  ütési  jelalak 
amplitúdója, az ütés lefutás időtartama, az ütés, illetve annak soronkövetkezés frekvenciája, és 
az ütések darabszáma egyaránt tág határok között állítható. Az ilyen kísérletekből mechanikai 
méretezéshez  számszerű  mennyiségeket  kapunk,  míg  korábban  ennek  jellemzésére  csak 
nehezen megfogható verbális kategóriákat határoztak meg (pl. hogy nagyon érzékeny).

A probléma itt is az, hogy a valós hatásokat – ha lehet – a szuperpozíció elve alapján „szét 
kell bontani”, de a valósághű modellezés mindenképpen sérül.

1.5. ábra. Vízszintes ütésvizsgálat lejtőpályás ütköztető berendezésen

1.6. A valóságos klímahatások és szimulálásuk problémája

A logisztikában - mivel az áruáramlások zöme szabadtéren zajlik, és időtartama is jelentős - 
ezért a meteorológiai viszonyok és változásaik nagymértékben hatnak a termék-csomagolás 
rendszerekre. Vizsgálati tapasztalataink szerint, a leggyakoribb károkozó tényezők:

 Magas hőmérséklet
 Alacsony hőmérséklet
 Gyors hőmérsékletváltozás
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 Magas relatív légnedvesség tartalom
 Közvetlen csapadék
 Közvetett csapadék (harmat, dér, zúzmara)
 Napsugárzás
 Korróziv atmoszféra (pl. tengeri sós köd)

Természetesen a logisztikában a mechanikai igénybevételek a klíma igénybevétellel együtt 
hatnak. Így a következő kombinált károsító tényezőkkel kell számolni [5]:

 Nagy légnedvesség hatására páralecsapódás a becsomagolt terméken;
 Nagy légnedvesség, vagy csapadék hatására az arra érzékeny csomagolóanyagok 

szilárdság vesztése;
 Magas hőmérsékleten egyes csomagolóanyagok lágyulása;
 Alacsony hőmérsékleten egyes csomagolóanyagok elridegedése;
 Egyes csomagolások szétfagyása;
 Változó hőmérséklet hatására a becsomagolt termék térfogat változása, és az ebből 

eredő túlnyomás, ill. vákuum;
 Csomagolt fémtermékeken a magas nedvességtartalom miatti korrózió;

Ezek a gyakorlatban kombináltan jelentkező hatások együttesen szintén nem szimulálhatók, 
illetve ha néhány hatás együttesen elő is állítható, akkor a reprodukálhatóság foka csökken.

1.7. A csomagolás rendszerszemléletű értelmezése, az optimális csomagolás 
definiálása és hatása a csomagolástervezésre

Az igénybevételek és az áru tulajdonságok alapján a logisztikai csomagolástervezés folyamata 
a következő:
1. A termék érzékenységének meghatározása;
2. A szállítóeszközök geometriai mérethatárainak felmérése;
3. A logisztikai láncban a tömeg és terjedelmi határok meghatározása;
4. A logisztikában várható szállítási igénybevételek meghatározása;
5. A  termék  csillapításának  a  megtervezése,  mellyel  a  termék  térfogatát  mindhárom 

dimenzióban  meg  kell  növelni,  hogy a  szükséges  mozgáscsillapító  és  párasemlegesítő 
anyagok elhelyezhetők legyenek;

6. A termék elhelyezési pozícióinak meghatározása (pl.: állítva, fektetve, ill. kombináltan);
7. A  szállítóeszköz  geometriai  méreteiből  kiindulva  a  gyűjtő  és  fogyasztási  csomagolás 

geometriai  változatainak  permutációja  alapján  az  optimális  elhelyezés  és  az  azokhoz 
tartozó fogyasztói- és gyűjtőcsomagolás méretek kiválasztása (a változatok gyakran nagy 
száma miatt számítógépes tervezés igénybevételére van gyakran szükség);

8. A  kiválasztott  elrendezési  terv  alapján  a  fogyasztói-  és  gyűjtőcsomagolás,  az 
egységrakomány  képzés  és  annak  rögzítése,  és  a  rakományok  járművön  való 
elhelyezésének és a rakomány rögzítésének valamint az esetlegesen fennmaradó üres terek 
kitöltésének megtervezése;

9. A  megtervezett  csomagolási  rendszerből  vizsgálati  minta  készítése,  melyet  az 
igénybevételek laboratóriumi szimulálásával alkalmassági vizsgálatnak kell alávetni;

10. A csomagoláshoz felhasznált anyagok ill. eszközök specifikációinak elkészítése a tűrések 
megadásával;

11. Eljárás  kidolgozása  a  sorozatban  beérkező  csomagolóanyagok  és  eszközök  minőségi 
átvételére.
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A logisztikai  csomagolási  rendszerek struktúrája és tervezési  lépései  az 1.6.-1.10. ábrákon 
láthatók.

1.6. ábra. A termék-fogyasztói csomagolás alrendszer elemei

A termékben megjelölt kritikus elem a logisztikában fellépő hatások szempontjából kritikus. 
A különböző hatások kombinálva hatnak a becsomagolt termékre. A párnázás a mechanikai 
hatásokat  enyhíti,  míg  a  fóliaburkolat  a  por,  nedvesség,  dörzsölődés,  elektrosztatikus 
feltöltődés stb. ellen véd.

Itt  kell  megjegyezni,  hogy gyakran  a  termék  kritikus  elemeinek  konstrukciós  módosítása 
jelentősen csökkentheti  a  csomagolással  szembeni  követelményeket  és két  szempontból  is 
jelentős megtakarítást eredményez:

- kisebb párnázási vastagság szükséges, így csökken a csomag térfogata és ezáltal egy 
szállítmányban fajlagosan több termék továbbítható – csökken egy termékre jutó 
szállítási költség

- kisebb lesz a csomagolóanyag felhasználás – csökken az egy termékre jutó 
csomagolási költség

1.7. ábra. A fogyasztói csomagolás – gyűjtőcsomagolás alrendszer struktúrája

1.8. ábra. Az egységrakomány alrendszer struktúrája
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1.9. ábra. A jármű-rakomány alrendszer struktúrája

A fogyasztói csomagolás tervezése során kell eldönteni, hogy a termék az ábrákon látható 
komplex  rendszerben  milyen  geometriai  pozíciókban  helyezkedhet  el.  Amennyiben  több 
pozíció  is  szóba  jöhet,  a  tervezés  szabadságfoka  nő  és  végül  optimálisnak  tekinthető 
szállítóeszköz kapacitás kihasználás érhető el. A rendszer tervezését iterációs eljárással két 
irányból kiindulva célszerű elvégezni. Ez a két irány a következő:

- a szállítóeszköz/transzkonténer rakterének geometriai méretei és teherbírása
- a termék-fogyasztói csomagolás végleges geometriai méretei és bruttó tömege

Az iterációs tervezés menete az 1.10. ábrán látható blokkdiagramon követhető nyomon. A 
kiválasztott  változat  végleges  megtervezését  a  logisztikában  várható  hatások  alapján  kell 
végezni.

A jelenlegei csomagolástervezési gyakorlat önálló rendszerként fogja fel a terméket és annak 
fogyasztói csomagolását. Az általam felsorolt további három alrendszert a termék-fogyasztói 
csomagolás  rendszer  tervezésénél  nem  veszik  figyelembe.  Rendszerelméleti  szempontból 
nyilvánvaló,  hogy  a  „kis  rendszer”  optimuma  alacsonyabb  rendű  a  „nagy  rendszer” 
optimumánál, melynél a „kis rendszer” az általam definiált rendszernek már csak alrendszere.

A „kis rendszer” input adatai:
- a termék jellemzői,
- érzékenysége,
- a fogyasztói elvárások,
- marketing szempontok.

A „kis rendszer” output adatai:
- a fogyasztói csomag geometria méretei,
- anyaga,
- tömege,
- vevőtájékoztató információk.

A „nagy rendszer” input adatai az előzőeken túlmenően:
- a gyűjtőcsomagolásban elhelyezendő fogyasztói csomagolások darabszáma,
- az alkalmazható csomagolóeszközök típusai,
- az egységrakományképző eszköz jellemzői
- a szállítási lánc eszközeinek a jellemzői, az értékesítés térbeli eloszlása.
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1.10. ábra. A csomagolási rendszer tervezési folyamata
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A „nagy rendszer” output adatai:
- a fogyasztói csomag teljes rendszerhez illeszkedő minimalizált geometria méretei,
- a fogyasztói csomag tömege
- a gyűjtőcsomagolás teljes rendszerhez illeszkedő minimalizált geometriai méretei,  a 

benne  elhelyezkedő  fogyasztó  csomagok  darabszámával  és  elhelyezkedési 
pozíciójával,

- a gyűjtőcsomagolás tömege,
- a gyűjtőcsomagolás elhelyezési módja az egységrakomány-képző eszközön,
- a gyűjtőcsomagolás rögzítési módja az egységrakományban,
- az egységrakomány halmazolhatósága,
- az  egységrakományok  elhelyezésének  és  rögzítésének  módja  a  számításban  jöhető 

jármű/konténer rakterekben

A fentiek alapján az 1.10 ábrán látható iterációs tervezési eljárással az optimális csomagolás 
meghatározható. Optimális csomagolás alatt azt értem, hogy a teljes csomagolási rendszerben 
csak a minimálisan szükséges csomagolóanyagot használom fel és a szállítóeszközt térfogatra 
és/vagy teherbírásra maximálisan kihasználom.

A  „nagy  rendszerre”  hat  a  logisztikában  várható  külső  igénybevétel,  melyre  a  pálya-
jármű/anyagmozgatógép-rakomány rendszert definiálom. Ez a rendszer közli a rakománnyal a 
szállítás és anyagmozgatás során fellépő mechanikai, klimatikus, stb. hatásokat, mint input és 
ennek  a  rendszernek  az  outputja  a  mindenkori  logisztikai  végpontban  a  kifogástalan 
állapotban megérkező termék.
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2. A csomagolandó termékek viselkedése a logisztikában ható 
igénybevételekre

2.1. A környezeti hatások rendszerezése

A csomagolás megtervezéséhez alapvető ismernünk, hogy azok hogyan képesek elviselni a 
logisztikában  előforduló  külső  hatásokat,  igénybevételeket.  A  minimálisan  szükséges 
csomagolás védelmi funkciójának megtervezésénél ugyanis a termék által elviselhető hatások 
és a logisztikából érkező külső hatások különbségét kell csak elviselni.  Csak ezen az úton 
juthatunk el  a  csomagolás  optimalizálásához.  Ebben a  fejezetben  azt  tekintem át,  hogy a 
csomagolandó termék milyen  jellemzőit  milyen  számításokkal  kell  meghatároznom ahhoz, 
hogy össze tudjam vetni a logisztikai igénybevételekkel.

2.2. Környezeti feltételek osztályozása

A következő,  legáltalánosabban  alkalmazott  szállítási  módokat  kell  figyelembe  vennünk , 
mint  környezeti  feltételeket,  amelyek  egy  gyártó  által  kibocsátott  kész  gyártmány  egyik 
helyről a másik helyre való mozgatását szolgálják.

- Közúti szállítás: személygépkocsik, tehergépkocsik, nyerges-vontatók, tandem 
szerelvények, tehergépkocsi utánfutók;
- Vasúti szállítás: egyedi továbbítású vasúti kocsik, irányvonatok;
- Vízi szállítás: belvízi és tengeri hajók, légpárnás siklóhajók;
- Légi szállítás: repülőgépek és helikopterek;
- Kombinált szállítás: a közúti, vasúti, vízi és légi szállítások permutációja
- Anyagmozgatás: daruk, szállítószalagok, targoncák, stb.

Itt fontos megjegyezni, hogy a megadott környezeti jellemzők egyes kombinációi jelentősen 
felerősíthetik a gyártmányra kifejtett hatást. Ez különösen vonatkozik a biológiai ártevőkkel 
és  a  kémiailag  vagy  mechanikailag  aktív  anyagokkal  egyidejűleg  fellépő  nagy  relatív 
légnedvességre.

A Klimatikus feltételek osztályozása [16]:

Környezeti jellemző Mértékegység
a) Kis léghőmérséklet ºC
b) Nagy léghőmérséklet szellőztetés nélküli 

burkolatban
ºC

c) Nagy léghőmérséklet szellőztetett 
burkolatban, vagy szabadtérben

ºC

d) Hőmérsékletváltozás levegő/levegő között ºC
e) Hőmérsékletváltozás levegő/víz között ºC
f) Relatív légnedvesség, nincs kombinálva 

gyors hőmérsékletváltozással
%
ºC

g) Relatív légnedvesség gyors 
hőmérsékletváltozással kombinálva, 
levegő/levegő között

%
ºC
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h) Abszolút légnedvesség, gyors 
hőmérsékletváltozással kombinálva, 
levegő/levegő között, nagy víztartalom 
mellett

g/m3

ºC

i) Kis légnyomás kPa
j) Légnyomásváltozás kPa/min
k) A környező közeg mozgása, levegő m/s
l) Csapadék, eső mm/min
m) Napsugárzás W/m2

n) Hősugárzás W/m2

o) Víz, az esőtöl eltérő formában m/s
p) Nedvesség (nedvesedés) Nincs

Biológiai feltételek osztályozása:

Környezeti jellemző Mértékegység
a) Flóra (Növényvilág) Nincs
b) Fauna (Állatvilág) Nincs

A kémiailag aktív anyagok osztályozása:

Környezeti jellemző Mértékegység
a) Tengeri sók Nincs
b) Kén-dioxid mg/m3

cm3/m3

c) Kén-hidrogén mg/m3

cm3/m3

d) Nitrogén-oxidok mg/m3

cm3/m3

e) Ózon mg/m3

cm3/m3

f) Hidrogén-klorid mg/m3

cm3/m3

g) Hidrogén-fluorid mg/m3

cm3/m3

h) Ammónia mg/m3

cm3/m3

A mechanikailag aktív anyagok osztályozása:

Környezeti jellemző Mértékegység
a) Homok a levegőben g/m3

b) Ülepedő por mg/(m2.h)

A mechanikai feltételek osztályozása:
Környezeti jellemző Mértékegység

a) Stacionárius rezgés, szinuszos
kitérési amplitudó
gyorsulási amplitudó
frekvenciasáv

mm
m/s2
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b) Stacionárius rezgés, random
spektrális gyorsulásűrűség
frekvenciasáv

m2/s4/Hz
Hz

c) Nem stacionárius rezgés, beleértve az esést
csúcsgyorsulás m/s2

d) Leesés
tömeg < 20 kg
tömeg 20-100 kg
tömeg > 100 kg

m
m
m

e) Felborulás
tömeg < 20 kg
tömeg 20-100 kg
tömeg > 100 kg

m
m
m

f) Ringás, bukdácsolás
szög
periódus

fok
s

g) Állandó gyorsulás m/s2

h) Statikus terhelés kPa

2.3. A csomagolandó termékek két jellemző dinamikai igénybevétele és 
hatásuk analízise

2.3.1. Ütési tranziens igénybevételek

2.3.1.1. Az ütés laboratóriumi szimulálása és az ütés mérése

A  logisztikában  gyakran  előfordul,  hogy  a  csomagolt  termékek  leesnek  különböző 
magasságokból,  rakfelületen másik csomagnak nekiütköznek,  vagy pályahibákon áthaladva 
felugranak  és  a  rakfelületre  visszaesnek  [17].  Ezeket  az  egyedi  jellegű  igénybevételeket 
nevezzük  ütési  igénybevételnek.  Ahhoz,  hogy  a  csomagolástechnikai  védelmi  rendszer 
megtervezhető  legyen,  ismernünk  kell  a  termékek  ütésállóságát.  Ugyanis  ha ezt  ismerjük, 
továbbá valószínűsíthetjük, hogy a gyakorlatban ezek az ütési igénybevételek mekkorák és 
hányszor fordulnak elő, akkor meg tudjuk tervezni a minimálisan szükséges párnázó anyag 
vastagságát. Ennek a gazdasági jelentősége is nagy, hiszen egyrészt takarékoskodni tudunk a 
költséges párnázó anyaggal, továbbá kisebb lesz az a holt térfogat, amelyet a párnázó anyag 
tölt  ki.  Így  a  csomagolás  külső  mérete  kisebb  lesz  és  ezzel  növelhető  a  jármű  raktér 
kihasználtsága.

Az ütési igénybevételek szimulálására és mérésére alkalmas összeállítás a 2.1. ábrán látható. 
A mérőrendszer elemei a követezők:

1.  ST800  típusú  ütésállóság  vizsgáló  berendezés,  mely  a  következő  paraméterekkel 
rendelkezik:

- ütési jelalak félszinusz
- maximális gyorsulás csúcsérték 800g
- maximális jellefutási idő 20ms
- az ütés-soronkövetkezés frekvenciája 0-3,5Hz
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2. Az ütésgyorsulás mérő és kiértékelő rendszere:
- gyorsulásadó MWS BS 5401 kapacitív szenzor
- mérőerősítő Spider8 (Hottinger Baldwin Messtechnik)
- jelfeldolgozó szoftver Catman Professional 2005-ös verzió

2.1. ábra. Ütési igénybevétel szimulálása az ST800 típusú ütésállóság-vizsgáló 
berendezésen

A vizsgálati folyamat azzal kezdődik, hogy a csomagolandó terméket az ütőasztalra rögzítjük, 
majd  a  várhatóan  kritikus  elemre  rögzítjük  a  gyorsulásadót  és  első  fázisban  a  gyorsulás 
csúcsértékét addig növeljük, amíg a sérülés bekövetkezik. A második fázisban egy alacsony 
gyorsulásszinten a jellefutás időtartamát növeljük mindaddig, amíg sérülés nem következik 
be. Ha ezen a gyorsulásszinten a legnagyobb jellefutási  időtartam alatt  sem következik be 
sérülés, egy diszkrét lépéssel egy magasabb gyorsulásértéken ezt a folyamatot megismételjük, 
amíg sérülés be nem következik. A 2.2./A és B ábra erre vonatkozóan mutatja be a mérési 
impulzus tartományát.
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2.2./A ábra. Az ütőasztalon mért input ütés jelakaja

2.2./B ábra. Az ütőasztalra rögzített vizsgálati terméken mért „válasz” gyorsulás-idő 
függvénye

A csillapítás elméletére rátérve a 2.3. ábrán mutatom be a leeső termék mozgásait., amely 
tulajdonképpen analóg az ütőasztali vizsgálat során keletkező mozgással.
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2.3. ábra. A leeső termék mozgása

2.3.1.2 A csomag szabad esése

Ha a csomag szabadon esik, akkor a következő alapösszefüggésekkel kell számolni (ütközési 
sebesség, vI, t a termék esésének időtartama, h az esés magassága).

ghv

g
ht

I 2

2

=

=

Visszapattanási sebesség:

IR kvv = (2.1)
,ahol  k az  ütközési  tényező  (értéke  teljesen  rugalmatlan  ütközésénél  0,  teljesen  rugalmas 
ütközésnél 1.

Teljes sebesség változás, Δv (2.4. ábra szerint)

RI vvv +=∆ (2.2)

vagy, mivel ismerjük k-t és vI-t

ghkvkv I 2)1()1( +=+=∆ (2.3)

Mert,

10 ≤≤ k

ghvgh 222 ≤∆≤ (2.4)
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2.4. ábra. Az ütés paraméterei közötti összefüggések

2.3.1.3. A mechanikai ütés elmélete

Ha  már  ismerjük  a  termék  ütés  hatására  megnyilvánuló  tulajdonságait,  megkezdhetjük  a 
csomagolástechnikai  párnázás  méretezését.  A  2.5.  ábra  azt  mutatja  be,  hogy  a  termék-
csomagolás rendszer milyen  elemekből  áll.  A vizsgálat  szempontjából  legfontosabb rész a 
szükséges párnázás megtervezése.  A párnázás mindig rugalmas anyaggal történik, hogy az 
ütközési energiát alakváltozási munkával nyelessük el. Mivel a párnázó anyag rugalmas ezért 
a csomagolt rendszer a 2.6. ábrán látható lengő rendszerrel modellezhető. Természetesen a 
gyakorlatban ez a lengő rendszer sohasem lineáris. Azonban a nem lineáris lengőrendszerek 
mechanikai  és  matematikai  modellezése  rendkívül  komplikált,  ezért  kiindulási  adatként 
kezelhetjük  lineárisnak  is.  A  gyakorlati  mérési  tapasztalatok  azt  mutatják,  hogy  a 
továbbiakban ismertetésre  kerülő lineáris  modell  segítséget  ad a tervezés  durva fázisához. 
Ennek meghatározása után viszont mindenképpen szükség van a 2.1. ábrán látható rendszerrel 
klimatizált körülmények között megismételt mérések végzésére.

2.5. ábra. Egy termék-csomagolás rendszer elvi vázlata
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M2: a termék tömege (kg)
M1: a kritikus elem tömege (kg) 21 MM < <
M3: a külső csomagolás tömege (kg)
k1: kritikus elem rugóállandója (N/m)
k2: párnázás rugóállandója (N/m)

2.6. ábra. Lineáris lengőrendszer modellje

2.7. ábra. Egy termék-csomagolási rendszer felütközési folyamata

A rendszer leesésének és visszapattanásának folyamata a 2.7. ábrán látható.
A helyzeti energia az A pontban:

hWghMPE 22 == (2.5)

Az energia egyensúly a felütközés pillanatában:

hWghMghMKE 22
2

2 )2(2/1 === (2.6)
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A párnázás energia elnyelő képessége:

2
222/1 xkE = ,ahol x2 a párna maximális összenyomódása (2.7)

A párna dinamikus összenyomódása konkrét ütés hatására:

2

22
k

hWdm = (2.8)

A D pontban a párnázás összenyomódása:

2
2max 2/1 mdkE = (dm max= x2) (2.9)

2
2max2 2/1 mdkEhWKE ===

2
22 2/1 mdkhW = (2.10)

A termék benyomódása a párnázásba:

2

2

k
W

st =δ

A termékre ható maximális erő Pmax :

hwkP

k
hWkdkxkP m

22max

2

2
2222max

2

2

=

===
(2.11)

A maximum gyorsulás,

2

2

2

22

2

max

2

2

W
hkG

W
hWkG

W
P

G

m

m

m

=

=

=

(2.12)

Az egyenlet írható úgy, hogy

st
m

hG
δ
2= (2.13)
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Megállapíthatjuk, hogy a fenti egyenletekből:
hGm ~

Azaz, ha például kétszeresére növeljük az esési magasságot a válaszütés magnitúdója nem 
kettőződik meg, hanem csak közelítőleg ½ hatványfüggvény szerint nő.

Az egyenletek a 2.10 szerint a következőkre alakíthatók át.

2
2

2

2
2

2

2
2

m

m

d
hWk

h
GW

k

=

=
(2.14)

Átalakítások és behelyettesítések után (2.1 és 2.12 szerint) a következő eredményt kapjuk.

m
m

m

m

m

G
hd

hk
whd

hk
hhWd

k
hWd

2
2

2

2
22

2

2

2

2

2

2

2

=

=

⋅
=

=

(2.15)

2.3.1.4. Az ütés időtartamának jelentősége

Az  ütés  energiatartalmának  szempontjából  nagy  jelentősége  van  a  félszinusz  függvény 
jellefutási  időtartamának  azonos  gyorsulás  csúcsérték  mellett.  Hasonlóan  fontos  annak 
meghatározása, hogy a felütközött termék kritikus eleme milyen időtartam alatt csillapodik le. 
a ugyanis még a csillapodó lengés – mely a kritikus elem saját frekvenciájával  történik – 
közben esetleg újabb ütés történik, az olyan ütéserősödést okozhat, mely sérüléshez vezethet. 
Az ütési időtartam, mely a párna teljes összenyomódásakor keletkezik a 2.8. ábrán látható.

2.8. ábra. Az ütés időtartamának értelmezése a párnázás összenyomódásának és 
visszarugózásának nyomán
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Ha az ütési időtartam jelalak lefutásának időtartamát τ-val jelöljük, akkor:

)sin()( 22 tWdtx m≅ x (2.16) 22 2 fW π=

és
2

2
2 2

1
W

gkf
π

= (2.17)

A termék saját lengésének időtartama a csomagolásban (2.9. ábra):

τ21
2

2

== T
f (2.18)

Így bármilyen ismert τ ütési periódusra ki tudjuk számítani a saját frekvenciát,

τ2
1

2 =f (2.19)

2.9. ábra. A sajátfrekvencia időtartamának értelmezése

A fentebb leírt egyenletek az alábbiak szerint rendezve adnak képletet az ütés időtartamára.

gk
W

W
gk

W
gkf

2

2

2

2

22 )
2
1(2

1
2
1

πτ

π

π

τ

=

===

(2.20)

2.3.1.5. Az ütés felerősödése és a kritikus elem

Először  az erősítési  tényező meghatározása szükséges,  amely a bemenő és a kimenő ütés 
szintjére vonatkozik, azaz:

m

e
m G

G
A = (2.21)
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Az ütközés időtartama alatt az erősítési tényező a következő kifejezéssel adható meg:

)1(

2sin
)1(

)0(

2

1

2

1

2

1

+−
=≤≤

f
f
N

f
f

f
f

tAm
πτ (2.22)

, ahol az N egész szám, az f2 az ütési frekvencia és az f1 a kritikus elem saját frekvenciája. Így 
közvetlen az ütközés után az erősítési tényező a következő:

2

2

1

2

1

2

1

)(1

)
2

cos()(2
)(

f
f

f
f

f
f

tAm

−
=>= τ (2.23)

Az előző két egyenletből számítható ki az Am legnagyobb értéke, de ez elsősorban az f1 és f2 

kapcsolatától függ.

Ha f1/f2 < 1, f1<f2  vagy ½ T1>½ T2 = τ, és az ütés időtartama rövidebb, mint a kritikus elem 
természetes lengési időtartamának a fele, akkor az ütés után éppen bekövetkező maximális 
erősítés elmúlt, és:

)( τ>= tAA mm (2.23)

Ha f1/f2 > 1, f1>f2  vagy ½ T1<½ T2 = τ, és az ütés időtartama hosszabb, mint a kritikus elem 
természetes lengési időtartamának a fele, akkor a maximális erősítés következik be az ütés 
alatt, és:

)0( τ≤≤= tAA mm (2.22)

Fontos megjegyezni, hogy az f1 frekvenciát általában a termék rázása során a kritikus elem 
rezonancia frekvencián mutatott magatartása határozza meg.

1

1
1 2

1
W

gkf
π

=

Befejezésként elmondhatom, hogy ahhoz, hogy a sérülés megjósolható, illetve megbecsülhető 
legyen,  ismernünk kell  azt a legmagasabb gyorsulási  szintet,  amelyet  a kritikus elem még 
sérülés  nélkül  kibír.  Ez  határozható  meg,  mint  Gs  biztonsági  szint.  Ugyanakkor  a  Ge 
maximális  értéke  még  nem  okoz  bekövetkező  sérülést  a  termékben,  de  ha  az  ütközési 
gyorsulás a kritikus elemben meghaladja a Gs értékét, akkor az sérülést fog eredményezni.
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2.3.2. A tartós rázás és a termék érzékenysége

2.3.2.1. A tartós rázás laboratóriumi szimulációja és mérése

Az ütések mellett másik nagyon fontos elkerülhetetlen igénybevétel a stacionárius rázás. A 
gyakorlatban ez a hatás szélessávú véletlenszerű sztohasztikus gyorsulás-idő függvény szerint 
történik [18,19]. Ez a hatás is előállítható laboratóriumi körülmények között a 2.10. ábrán 
bemutatott rendszerrel. A mérőrendszer megegyezik a 2.2.1. pontban ismertetettel, azonban a 
rázás  létrehozására  alkalmas  eszköz  az  MTS840  típusú  Vibration  Test  System,  amely  a 
következő fő jellemzőkkel rendelkezik:

- maximális út amplitúdó 200mm
- az asztal maximális terhelhetősége 2000kg
- jelgenerátorokkal előállítható jelalakok szinusz

háromszög
fűrészfog
négyszög

- frekvenciatartomány 0-100kHz
- gyorsulásvezérlés esetén a teljes frekvencia tartományban beállítható csúcsgyorsulás 

értékek 1g, 5g
- út vezérlés esetén a beállítható út amplitúdó: tetszőleges a teljes úttartományban
- frekvenciapásztázási sebesség: lin/log 0-2 oktáv/perc
- random rázás: a rendszerbe beépített Sony típusú jeltárolóról

A vizsgálatokat ebben az esetben is a termékeken kell először elvégezni, de ebben az esetben 
a rázás szempontjából kritikus elemeket keressük. Az eljárás gyakorlatilag ugyanaz, mint a 
2.2.1. pontban ismertetettek, azzal a különbséggel, hogy ebben az esetben az minősül kritikus 
elemnek, amely egy adott frekvenciasávban rezonancia jelenséget mutat,  és ennek hatására 
sérül.

2.10. ábra. Rázási igénybevétel szimulálása
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2.11. ábra. A rezonanciahely megállapítása frekvencia pásztázással

2.12. ábra. A válaszfüggvény gyorsulássűrűsség spektruma
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2.13. ábra. PSD értékek és a frekvencia összetétele

2.14. ábra. A fázisspektrum függvénye

A mérőrendszer részét képező szoftver mind a harmonikus, mind a random rázás gerjesztő és 
válasz  gyorsulás-idő  függvényét  matematikailag  is  ki  tudja  értékelni  (2.11-2.14.  ábrák). 
Ennek fontosabb elemei az FFT analízis [20-22], az amplitúdó- és fázisspektrum, valamint az 
auto-  és  keresztkorreláció  függvények.  A  továbbiakban  a  vizsgálatainkból  megállapítható 
elméleti összefüggéseket tárgyaljuk.
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2.3.2.2. A gerjesztő mozgás

A jármű rakfelületen  elhelyezett  termék-csomagolás  rendszer  sematikus  lengőrendszerét  a 
2.15. ábra mutatja be.

2.15. ábra. A termék, a párnázás és a szállítójármű kombinációjának modellje

Megfigyelésekből  és  matematikai  analízisből  három  általános  megállapítás  vonható  le  a 
lengésekkel kapcsolatban:

1. A  válaszrezgés  frekvenciája  megegyezik  a  gerjesztő-mozgás  frekvenciájával,  azaz  a 
termék-csomagolás rendszer nem a saját frekvenciája szerint fog rezegni.

2. Lineáris  lengőrendszer  rezgésének  kimenő  amplitúdója  egy  számítható  konstans  által 
közvetlen összefüggésben van a gerjesztő rezgés bemenő amplitúdójával (ez a szám az 
erősítési tényező).

Kimenő amplitúdó = Bemenő amplitúdó x Erősítési tényező (A következőkben ezt 
az erősítési tényezőt fogom részletesen tárgyalni.)

3. Lineáris lengőrendszernél a tapasztalt maximális gyorsulás közvetlen összefüggésben van 
a gerjesztő rezgésnek ugyanezzel az erősítési tényezőjével.

Maximum Kimenő Gyorsulás =Maximum Bemenő Gyorsulás x Erősítési Tényező

A erősítési tényező M, a következőképpen határozható meg:

rezgés (Input) Gerjesztő Maximális
rezgés (Output) Kimenő Maximális=M (2.23)

A erősítési tényező matematikai megfogalmazása azt alábbi gondolatmenettel történik:

Amennyiben  a  gerjesztő  mozgás  harmonikus,  akkor  azt  a  következő  kifejezéssel  tudjuk 
kifejezni:

)sin()( qtBty = (2.24)

, és a válaszmozgást x(t) írja le.

35



Amennyiben a lengőrendszer egy gerjesztő talapzaton áll (2.16. ábra) és mereven rögzítve 
van, a következő egyenlőségnek kell fennállnia.

02
2

2

=+ xp
dt

xd , amely megoldása

)sin( ptAx =
,ahol:

A = kezdeti elmozdulás:

W
gkp ∗= ,ahol W: erő (N)

k: ütközési tényező
g: 9,81 m/s2

Tehát a mozgás alapegyenlete a következő:

)()( 22
2

2

typtxp
dt

xd =+ (2.25)

2.16. ábra. Lineáris lengőrendszer mozdulatlan-, és rázkódó alapon

Vegyük, hogy q=2πff, ahol ff a gerjesztő frekvencia és a p=k*g/W, mint korábban, akkor:

)sin(22
2

2

qtBpxp
dt

xd =+ (2.26)

A  laboratóriumi  vizsgálatokból  tudjuk,  hogy  a  lineáris  lengőrendszer  túlnyomórészt  a 
gerjesztő  frekvenciánál  fog  vibrálni.  Így  a  következő  megoldás  adódik  a  fenti  egyenlet 
szerint:

)sin()( qtDtx = (2.27)

Elfogadva ezt,

)sin(

)cos(

2
2

2

qtDq
dt

xd

qtDq
dt
dx

−=

=
(2.28)
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Ezt az egyenletet az eredetibe helyettesítve kapjuk ezt:

)sin()sin()sin( 222 qtBpqtDpqtDq =+− ,egyszerűsítve

)sin()sin()( 222 qtBpqtDqp =− (2.29) , rendezve

)
1

1(

2

2

p
qB

D

−
=

(2.30)

, ahol q = 2π ff és p = 2π fn , így

22 )(1

1
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f
f

f
fB
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−
=

−
=

π
π (2.31)

Ahol:
- B a gerjesztő (input) rezgés amplitúdója
- D a válasz (output) rezgés amplitúdója.

M

f
fBemenő

Kimenő

n

f
=

−
=

2)(1

1
(2.31a)

Ez adja az erősítési tényezőt, M-et.

2.3.2.3. A rezonanciajelenség értelmezése

Az előzőekben egy egyszerű kifejezést írtunk fel a bemenő, vagy gerjesztő mozgás kimenő 
mozgásra való átalakulás paramétereire vonatkozva. Itt a „kimenő (Output)” lehet a kimenő 
rezgés amplitúdója, vagy a kimenő rezgés maximális gyorsulása [23]. A „bemenő (Input)” 
lehet rezgésgyorsulás, vagy útamplitúdó.

ff: gerjesztő, vagy bemenő frekvencia
fn: a lineáris lengőrendszer saját frekvenciája
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2.17. ábra. Az erősítési tényező, mint az ff/fn arány függvénye

A 2.17.  ábrán látható  görbe bal  oldalán,  ahol  a  ff/fn arány nagyon  kicsi,  ott  az  M értéke 
alacsony,  ez  azt  jelenti,  hogy  ahol  a  gerjesztő  frekvencia  sokkal  kisebb,  mint  a  saját 
frekvencia, ott a kimenő és bemenő frekvencia közel egyenlő egymással.

BemenőKimenő
ésM
ff nf

≅
≅

< <

,1

Ahogy a gerjesztő frekvencia értéke közelít a saját frekvencia értékéhez, az M értéke nagyon 
gyorsan emelkedik, azaz az arány 1-hez közelít:

∞→

→

M
f
f

n

f 1

Ugyanez történik, ha a kimenő frekvenciát vizsgáljuk meg. Ez azt jelenti valójában, hogy a 
kimenő frekvencia többszöröse a bemenő értékének.

Az ff/fn = 1 pontban, ahol a gerjesztő frekvencia pontosan egyenlő a saját frekvenciával, az M 
értéke matematikailag meghatározhatatlanná válik.
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1
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Ez a jelenség a rezonancia, mely valójában azt jelenti, hogy a nagyon kicsi bemenő rezgés 
különösen nagy kimenő regést fog okozni.

2.18. ábra. A fázisban és a fázison kívüli mozgás

Abban az intervallumban, ahol ff/fn = 1 és ff/fn = 0, az M értéke pozitív szám lesz, amely azt 
jelzi, hogy a gerjesztő mozgás és a gerjesztett mozgás  fázisban vannak [4]. Azaz amint az 
alap felfelé mozdul, úgy a lengőrendszer is felfelé fog, vagy ha lefelé, akkor a lengőrendszer 
követi lefelé.

Abban az esetben, ha a frekvencia arány nagyobb, mint 1 és ff > fn,, az M értéke negatív szám 
lesz. Ez a negatív szám azt jelzi, hogy a gerjesztő mozgás és a gerjesztett mozgás  fázison 
kívül vannak (2.18. ábra),  azaz az alap és a lineáris lengőrendszer mozgása és mozdulatai 
mindig  ellentétes  irányúak  (kivétel  akkor,  mikor  a  mozgás  utolsó  pontjára  érünk,  ahol  a 
sebesség nulla). Könnyen felismerhető, hogy fázisban mozgás akkor van, amikor az ff/fn = 1 
ponttól  balra  haladunk,  és  fázison  kívül,  amikor  a  ponttól  jobbra,  ezt  a  nagyítási  görbét 
egyszerűsítve ábrázoljuk a 2.19. ábrán.

2.19. ábra. A fázisban és fázison kívüli rezgés magnitúdó-frekvencia arány függvénye
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A fentebb említett rezgések az egész disztribúciós rendszer folyamán következnek be, legyen 
szó szárazföldi, vízi, légi szállításról. Nyilvánvaló, hogy ahhoz, hogy termékeink elkerüljék a 
hatalmas  nagyítási  értékeket,  a  csomagolási  rendszernek  nem szabad  olyan  hasonló  saját 
frekvenciája hogy legyen, amely közeli a gerjesztő frekvenciához.

2.20. ábra. A gyorsulás adó elhelyezése és rögzítése a vizsgálati mintán

A 2.20 ábrán olyan kapacitív elven működő gyorsuláserő látható, mely kis geometriai méretű, 
könnyű és a három térirányt egyszerre méri.

Ahhoz, hogy meg tudjuk állapítani a legkülönbözőbb termék-csomagolás rendszerekre ható 
gyakorlati  igénybevételeket,  számos  mérést  végeztem  az  1.3.  fejezetben  már  említett 
következő berendezéssel:

- Lammerholm Flening SHOCKLOG RB-298

Ennek eredményeit a korábban már egyszer bemutatott 1.1. ábrán és a 2. mellékletben közölt 
és a megfelelő szoftverrel  kinyomtatott  adatlapok mutatják be.  A táblázatok  főbb tartalmi 
elemei a következők:

- a szállítás kiinduló pontja
- a szállítás végpontja
- az indítás kezdő és befejező dátuma
- a szállítási lánc összetevői
- a teljes szállítási folyamat során a csomagolt termék hőmérséklete
- a teljes szállítási lánc során a csomagban meglévő relatív légnedvesség tartalom
- a teljes szállítási időtartamra vonatkozó gyorsulás-idő függvény.

Ezen  felmérésből  kiderül,  hogy  melyek  azok  a  külső  hatások,  amely  ellen  a 
csomagolástechnikának  védenie  kell.  Ebből  képezhető  az  a  különbség,  amely  a  termék 
teherviselő képessége és a külső hatások nagyságrendje között található. Az ilyen mérésekből 
megtervezhető a csomagolástechnikai párnázás.

A  mérések  feldolgozásából  a  következő  főbb  általánosítható  és  jellemző  következtetés 
vonható le:

40



- közúti szállítás során a 2-15 Hz frekvencia tartományban 1 Hz sávszélességenként 20g 
maximális gyorsulás-amplitúdó várható függőleges irányban;

- vasúti  szállítás,  tengeri  hajózás  és  légi  szállítás  esetén  1g  fölötti  érték  függőleges 
irányban a teljes frekvenciatartományban nem fordul elő,

- közúti  és  vasúti  szállításnál,  tengerhajózásnál  és  repülésnél  a  vízszintes  irányú 
rezgésgyorsulások a teljes frekvenciatartományban a 0,4g értéket nem haladták meg;

- valamennyi  szállítási  módnál  70  Hz  frekvencia  fölött  csomagolást  befolyásoló 
gyorsulás-amplitúdó, illetve PSD érték nem fordult elő;

- légi szállításnál 120 Hz fölött csomagolást befolyásoló rezgésgyorsulás, illetve PSD 
érték nem fordult elő;

- az  ISO  1A-3C  konténerek  alkalmazása  a  rezgésgyorsulásokat  kb.  40-60%-al 
csökkentették a teljes frekvenciatartományban.
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3. A hullámpapírlemez (továbbiakban HPL), az azokból készült 
félmerev falú csomagolóeszközök főbb szerkezeti jellemzői, a 
jelenlegi szilárdságtani mérések és számítások, ezek kritikai 
elemzése

3.1.A HPL-ekkel kapcsolatos alapfoglalmak

A hullámtermék olyan papírból előállított csomagolóeszköz, amelynek alkotói közül legalább 
az  egyik  hullámosítással  készül.  A  hullámosított  papírréteg  csúcsaira  ragasztóanyagot 
hordanak  fel  és  erre  újabb  papírréteget  illesztenek.  Az  általánosan  használatos 
hullámtermékek, és azok alkotóelemeinek megnevezését a 3.1. táblázat tartalmazza.

Főbb alapfogalmak:

Hullámpapírlemez [5]
Páratlan  rétegszámú,  hullámosított  és  sima  papírrétegek  váltakozásából  álló,  olyan 
papírlemez, amelynek hullámosított rétege (rétegei) két oldalról, a hullámgerincek mentén a 
sík réteghez van ragasztva.

Hullámgerinc
A hullámosított és a sima papírréteg érintkezési vonalai.

Hullámosztás
A hullámosított papírréteg azonos oldaláról két szomszédos hullámgerinc közötti távolság.

Hullámmagasság
A  hullámosított  papírréteg  hullámgerinceit  magában  foglaló,  két  párhuzamos  sík  közötti 
távolság.

Hullámszám
A hullámok száma a hullámpapírlemez 1 méterében.

Hullámosítási tényező
Az 1 méter hullámosított réteg előállításához szükséges hullámosítatlan papír hossza.

Választék
A  lemezválasztékot  a  3.2-3.5  táblázat  alapján  a  különböző  tulajdonságú  csoportokból 
kiválasztott egy-egy jellemzővel határozzuk meg.

Rétegszám
• háromrétegű
• ötrétegű
• hétrétegű
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Vázlat Az alkotórészek 
megnevezése

Hullámosított termék 
megnevezése

Hullámréteg
------------

Fedőréteg
Középréteg ------------

Fedőréteg
Hullámréteg Hullámpapír

Fedőréteg
Hullámréteg
Fedőréteg

3 rétegű 
hullámpapírlemez

3.1. táblázat. A HPL alkotóelemeinek megnevezései

A HPL típusok 
A HPL típusokat a 3.2. táblázat ismerteti.

Hullámtípus Hullámosztás
(mm)

Hullámmagasság
(mm)

Hullámszám
(db)

Hullámosítási 
tényező

A (durva) 8,0 - 9,5 4,0 - 4,8 115 1,5

B (finom) 5,5 - 6,5 2,2 - 3,0 164 1,36

C (közép) 6,8 - 7,8 3,2 - 4,0 135 1,45

E (mikro) 3,0 - 3,5 1,3 - 2,0 325 -

3.2. táblázat. A HPL hullámfajták szerinti megnevezései

Szilárdsági követelmények
Az egyes lemezféleségek szilárdsági jellemzőit a 3.3. számú táblázat határozza meg:

Rétegszám Lemezjel Hullámfajta
Egyenes 
élnyomó 
szilárdság
(KN/m)

3

10 ABC -
11 ABC -
12 ABC -
13 ABC -
14 ABC -

3

21 ABC 2,5
22 ABC 3,0
23 ABC 4,0
24 ABC 5,0

3.3. táblázat. A HPL lemez szilárdsági jellemzői 
A HPL gyártmányok általános gyártástechnológiai követelményei
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• A  lemezben  a  hullámosított  papírréteg  hullámgerincei  folyamatosan  és  szilárdan 
kötődjenek a sima réteghez.

• A rétegragasztás akkor megfelelő, ha a próbatest szétfejtése után a ragasztott felületen 
jelentős (legalább 90 %-os) rostkitépődés tapasztalható.

• A lemezfelület ránc-, gyűrődés-, horpadás-, feltépődésmentes legyen. A ragasztástól 
keletkező gyenge hullámosodás a lemez felületén még elfogadható.

• A lemezben a hullámosított réteg profilja, a lemez széleinek kivételével szabályos, és 
összenyomódás mentes legyen.

A hullámpapírlemez dobozok, ládák általános jellemzői
A  hullámpapírlemez  általános  alkalmazási  területe  a  dobozcsomagolások  szükségleteinek 
kielégítése.  Emellett  növekvő  mértékben  gyártják  a  nagyméretű  szállítóládákat  is.  E 
csomagolószer  növekvő felhasználásának oka a HPL igen előnyös tulajdonságaiban rejlik, 
amelyek elsősorban a kis fajlagos tömeg, nagy stabilitás és a jó párnázó képesség [26]. A 
HPL elterjedésének másik  fő oka minden más csomagolási  nemmel  szembeni  a kevesebb 
anyagszükséglet. Számítások szerint a faláda csomagoláshoz viszonyítva az anyagszükséglet 
1:3  arányú,  a  hullámpapírlemez  javára.  A  felsorolt  előnyös  tulajdonságokon  kívül  még 
számos előnye van, amelyek a következők [5]:

• A termékek számára nyújtott hatékony védelem.
• A szállítási biztonság.
• Az ésszerű kezelés lehetősége a csomagolás során.
• A relatíve nagy terhelhetőség.
• A jó halmazhatóság az alacsony saját tömeghez viszonyítva.
• Kis tárolási igény (pl: összehajtva „lapra” szerelve lehet tárolni és szállítani).
• Kisebb értékük miatt nem kell visszagyűjteni őket, újra-feldolgozható.
• Fokozott  áruvédelem  valósítható  meg  hajtogatott  párnaszerkezetek,  ill.  belső 

berendezések alkalmazásával.
A HPL alapú csomagolások hátrányai:

• A hullámpapírlemez hátrányos tulajdonsága, hogy a nedvesség hatására szilárdságuk 
jelentősen  csökken.  A  nedvesedés  elkerülésére  vannak  megoldások,  de  ezek 
alkalmazása már jelentősen költségnövelő tényező, és hatékonysága is vitatható.

• A  HPL  másik  hátrányos  tulajdonsága  méretezési  szempontból  a  nagymértékű 
szilárdsági szórás (kb. 20% a 3.2. fejezetben ismertetett vizsgálatoknál).

3.2.A HPL-ek, az alappapírok, és abból készült dobozok szabványos 
vizsgálatai

3.2.1. A hullámréteg nyomószilárdságának (CMT) meghatározása

CMT – Concora Medium Test [5, 27]

A  vizsgálati  módszer  a  laboratóriumi  körülmények  között  hullámosított,  előírt  méretű 
próbatest síkjára merőlegesen ható összeroppantó erő mérésén alapszik. Mértékegysége: N. 
Ha az összeroppantó erőt a hullámosított próbadarab felületének egységére vonatkoztatjuk, 
akkor kPa-ban fejezzük ki. Minden egyes mintaívből egy-  egy papírcsíkot kell  kivágni. A 
minták  száma  minimum  10.  A  próbadarab  összeroppantását  végezhetjük  közvetlenül  a 
hullámosítás  után,  vagy  30,  60  perc  kondicionálás  után.  A  hullámosítás  és  az  esetleges 
kondicionálás után a próbatestet a prés alsó nyomólapjának közepére helyezzük úgy, hogy a 
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próbatest oldalai a nyomólap oldalaival párhuzamosak legyenek. A készülék bekapcsolásával 
terheljük a próbatestet a teljes összeroppanásig, majd a műszerről leolvassuk az eredményt.

3.2.2. A hullámréteg élszilárdságának (CCT) meghatározása

CCT – Concora Crust Test [5, 27]

A vizsgálati módszer a laboratóriumi hullámosító berendezésen hullámosított meghatározott 
méretű próbatest  peremére merőlegesen ható összeroppantó erő mérésén alapszik.  A papír 
0,15-0,5 mm vastag lehet. Ennél a vizsgálatnál is végezhetjük a próbadarab összeroppantását 
közvetlenül a hullámosítás után, vagy a próbatest 30, 60 percig tartó kondicionálása után. A 
minta rögzítését két fogasléc biztosítja, amelyeknek a fogprofilja megegyezik a hullámosító 
berendezés  fogprofiljával.  Olyan  méretű  fogaslécet  alkalmaznak,  amelynél  a  kinyúló 
papírmagasság minimum 6,35 mm. A készülék bekapcsolásával terheljük a mintát, a terhelést 
egyenletesen növeljük a próbatest összeroppanásáig. Az eredményt  vagy Newtonban adjuk 
meg, vagy ha a mért erőt a próbatest egységnyi hosszúságára vonatkoztatjuk, N/m-ben.

3.2.3.  A  síkréteget  alkotó  papírok  gyűrűs-nyomószilárdságának  (RCT) 
meghatározása

RCT- Ring Crust Test [5, 27]

Meghatározott  méretű,  élére állított  és gyűrű alakúra hajlított  próbatestnek a tengelyirányú 
maximális nyomóerővel szemben kifejtett ellenállását értjük. Az átlagmintából legalább 10 db 
vizsgálati ívet kell véletlenszerűen kiválasztani, és ezekből egy- egy papírcsíkot kell kivágni a 
vizsgálathoz.  A  vizsgálathoz  prést,  vagy  egyéb  összenyomó  készüléket  kell  használni, 
amelynek a két nyomólapja közé helyezett mintán mérhető az összenyomásból származó erő, 
mely N-ban vagy N/m-ben olvasható le.

3.2.4. A hullámpapírlemez lineáris nyomószilárdságának meghatározása (ECT)

ECT - Edge Crush Test [5, 27]

A  vizsgálati  módszerrel  az  élére  állított  3,  5,  7  rétegű  hullámpapírlemez-próbadarab 
megroppantásához  szükséges  erő határozható  meg.  Az élnyomószilárdság  elvileg  a  doboz 
halmazolhatóságára vonatkozó minőségi jellemző.
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3.2. ábra. Az ECT mérés elvi vázlata

Az ECT érték az egységnyi próbatest hosszra vonatkoztatott maximális nyomóerő N/m-ben 
kifejezve. Erő-összenyomódás diagramot nem kell felvenni (!).

A vizsgáló berendezés jellemzőinek főbb követelményei:

• A nyomólap mérete haladja meg a próbatest méretét.
• A próbatesttel érintkező nyomólapok sík felületű és simára csiszoltak legyen.
• A  nyomólapok  egymással  párhuzamosak  legyenek,  a  párhuzamostól  megengedett 

eltérés legfeljebb 1:1000.
• A nyomólapok oldalirányú elmozdulásának megengedett mértéke 0,2 mm.
• A nyomólapok egyenletes előtolási sebessége 12,5 mm/min.

A  támasztószerkezet  két  darab  20x20x100  mm-es  fémhasáb,  mely  biztosítja  a  vizsgálat 
kezdetén a minta elmozdulás mentességét és merőlegességét a nyomólapokhoz viszonyítva.

Mintavágó eszköz olyan  legyen,  amely a  próbatest  széleit  nem roncsolja,  és  nem nyomja 
össze.  E  célra  napjainkban  speciális  berendezés  szükséges,  mivel  kiderült,  hogy  a  vágás 
minősége az ECT értéket igen nagy mértékben befolyásolja.

A minta előkészítése:
• A minta mérete /100 mm ± 0,5 mm/ x /25 mm ± 0,5 mm/
• A két hosszabb oldal a párhuzamostól max. 0,2 mm-rel térhet el.
• A  próbatestet  úgy  kell  kivágni,  hogy  a  hosszú  oldal  a  hullámgerincre  merőleges 

legyen.
• A szabványos vizsgálathoz legalább 10 db próbatestet kell előkészíteni.
• A próbatest völgyelést, rétegelválást, hámlást, illetőleg összenyomódott hullámot nem 

tartalmazhat.
• A próbatest vágási éle sérülésmentes legyen.
• A próbatesteket 50±2% relatív légnedvességtartalmú, 23±2°C hőmérsékletű térben az 

legalább 24 óra időtartamig kondicionáljuk.
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A vizsgálat lebonyolítása:
• A vizsgálatot az előírt kondicionált térben kell elvégezni.
• A fentebb leírt  fémhasábokkal  a  hosszabb oldalél  mentén megtámasztjuk a  mintát, 

hogy az elmozdulás mentességet biztosítsuk és a préslap közepére helyezzük.
• A támasztó fémhasábokat akkor távolíthatjuk el, amikor a prést kb. 40-50 N erőt elért, 

így a minta már megfelelően illeszkedett. 
• Ezt követően a maximális nyomóerőt leolvassuk.

3.2.5. Hullámpapírlemez doboz nyomószilárdsága (BCT)

BCT - Box Compression Test [5]
A  vizsgálat  célja  a  dobozok  teherbíró  képességének  megállapítása.  A  BCT  mérés  a 
dobozokon állandó előtolással rövid ideig végzett vizsgálat, mely az összeroppanásig tart. A 
vizsgálati  eszköz egy nagyméretű nyomóprés,  amelynek alsó lapjára lezárva helyezik el  a 
csomagolódobozt.

3.3. ábra. A BCT mérés elvi vázlata

A nyomóprés párhuzamos lapjait állandó sebességgel közelítik egymáshoz mindaddig, amíg a 
doboz  össze  nem  roppan.  Azt  az  erőértéket  (N),  amely  hatására  az  összeroppanás 
bekövetkezik, a doboz nyomószilárdságának nevezzük.
A vizsgáló berendezéssel kapcsolatos főbb előírások:

• Egy vagy mindkét préslap egyenletes mozgásával kell a terhelőerőt kifejteni.
• A nyomólapok olyan méretűek legyenek, hogy azok a vizsgált felületen nyúljanak túl.
• Adatrögzítő készülék a terhelés mérésére, amelynek relatív mérési hibája ne haladja 

meg a terhelés ±2 %-át.
• Eszköz az összenyomódás mérésére (ha szükséges) ±1 mm pontossággal, amely jelzi a 

méreteknek mind a növekedését, mind a csökkenését.

3.3. HPL dobozok halmazolhatósági vizsgálata 

A BCT vizsgálathoz hasonlóan ez is nyomóvizsgálat,  csak itt  a terhelés nem egyenletesen 
növekvő,  hanem  állandó.  A  vizsgálat  az  idő  függvényében  változó  nyomási  ellenállás 
meghatározására  szolgál  (időállósági  vizsgálat),  és  így  elvileg  lehetővé  teszi  a  csomagok 
halmazolási  alkalmasságának  megítélését  a  szállítás  és  tárolás  során  [29].  A  vizsgálat 
végezhető  önállóan,  a  halmazolás  hatásainak  megállapítására,  vagy  egy  vizsgálatsorozat 
részeként, amelynek célja a szállítási csomagolás ellenálló képességének vizsgálata.
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A mérést úgy végezzük, hogy a csomagolást egy nyomóprés alsó lapjára helyezzük és a felső 
lapot leengedjük, hogy az a csomagolást megterhelje. A terhelés nagysága, a klímaviszonyok, 
a terhelés időtartama előre meghatározandók.

A vizsgálóberendezés ugyanaz, mint a BCT vizsgálat esetén.

A vizsgálat lebonyolítása a következő:
• Helyezzük  a  csomagolást  a  nyomóprés  alsó  nyomólapjának  a  közepére  az  előre 

meghatározott helyzetben.
• Terheljük a csomagolást a nyomólapok viszonylagos elmozdulásával az előírt erőérték 

eléréséig.
• Tartsuk  fenn  a  terhelést  a  meghatározott  időtartamig  vagy  az  idő  előtti 

összeroppanásig.
• A  nyomólapok  mozgatásával  szüntessük  meg  a  terhelést,  vizsgáljuk  meg  a 

csomagolást és ha szükséges mérjük meg a méreteit.

3.4. A HPL dobozok nyomással szembeni ellenállásának tervezésére jelenleg 
alkalmazott méretezési eljárások kritikai elemzése

3.4.1. Az állandó előtolási sebességgel végzett összeroppantási vizsgálat (BCT) és 
az  állandó  terheléssel  végzett  halmazolhatósági  vizsgálat  (tartós  teherbírási 
vizsgálat) összehasonlító elemzése

A HPL csomagolóeszközök nemzetközi  előírásai  szerinti  vizsgálatok (FEFCO) csak rövid 
időtartamú  mérések  alapján  adják  meg  a  HPL  dobozok  teherbírását.  Az  ECT,  BCT 
mérésekből  nem kapunk választ  arra,  hogy a  számított  igénybevételt  milyen  hosszú ideig 
képes  elviselni  az  adott  doboz,  másrészt  a  tartós  tárolás  alatti  klímaváltozások  hogyan 
befolyásolják a teherbírást.

A  tapasztalataim  alapján  úgy  döntöttem,  hogy  a  vizsgálatot  a  dobozok  deformációs 
folyamatának elemzésével végzem. Erre alkalmas eszköz a TRITOP fantázianevű rendszer. A 
TRITOP rendszer sémája a 3.3. ábrán látható.
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3.3. ábra. A TRITOP rendszer struktúrája
Forrás: TRITOP használati utasítás

A TRITOP egy ipari, „nem kapcsolódó” optikai mérési rendszer a különálló tárgyi pontok 3 
dimenziós  összehangolásának  rendezésére.  Ez  a  mobil  technológia  időoptimalizáló  mérési 
lehetőséget nyújt a helyszíni, minőségi ellenőrzésre és deformációs elemzésre.

Megjelöl minden lényeges  tárgyi  pontot,  illetve fotogrammetriás  kamerát  használ  a  képek 
elkészítéséhez a tárgyról, majd a mérést különböző szemszögből rögzíti. Ezután a TRITOP 
szoftvere automatikusan kiszámítja a jelölők 3 dimenziós koordinátáit és tárgyi jellemzőit a 
digitális  képekről.  A TRITOP lehetőséget  nyújt  az  akár  20  m-es  tárgyak  mérésére  is.  A 
TRITOP szoftvere  gondoskodik  a  problémamentességről  több ezer  mérési  pont  esetén  és 
különböző kamerarendszerek használatát is lehetővé teszi.

A  fényerősség  mérés  alapötlete  az,  hogy  a  pontokat  több  irányból  nézi  és  a  fénysugár 
segítségével számítja ki a 3 dimenziós koordinátákat. A képen látható referencia pontoknak 
rögzítve  kell  lenniük  egymáshoz.  Ennek  következtében  minden  egyes  esetre  különböző 
szemszögekből készített képek segítségével kiszámítható a kamera helyzete a referencia pont 
vonatkozásában. A képhalmaz megszerzése közben a cél az, hogy felvegyük több különböző 
viszonylatból  a  referencia  pontokat  azért,  hogy a  lehetséges  legnagyobb  szöget  mutassák 
egymásnak.
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